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ZAISTENIE JE ZRKADLOM KVALITY
A BEZPEČNOSTI POISŤOVNE

Obrazom kvality a bezpečnosti (security) poistenia v tej-ktorej pois-
ťovne je jej zaistný program a štruktúra zaisťovateľov, ktorých pois-
ťovňa využíva. 
V mene PREMIUM IC Ltd. sa môžeme hrdiť tým, že od počiatku 
fungovania máme stabilný zaistný panel v rámci automatického (obli-
gatórneho / Treaty) zaistenia. 
Najdôležitejšou informáciou pre našich klientov a maklérov je fakt, že 
hlavným zaisťovateľom PREMIUM IC Ltd. je jedna z TOP 3 zaisťovní 
na svete – HANNOVER Re. Vďaka svojej sile, ratingu a konzervatív-
nemu prístupu je zárukou pre nás a našich klientov v prípade aj tých 
najväčších, katastrofických škôd. 
Pre nás je však nemenej dôležitý fakt, že táto TOP svetová zaisťov-
ňa nám už dlhodobo vyjadruje dôveru aj tým, že na našom zaistnom 
programe si kontinuálne od začiatku fungovania PREMIUM IC Ltd. 
udržiava podiel 50%, čo je v zaistnom svete skôr veľkou výnimkou. 
Pre nás je to nielen lichotivé, ale rovnako dôležité smerom k našim 
klientom, ktorým týmto vieme preukázať absolútnu top bezpečnosť 
(security) poistenia rizík v našej poisťovni. Je to pre nás aj mimoriadne 
zaväzujúce spolupracovať s takouto svetovou zaisťovňou, spĺňať jej 
kvalitatívne štandardy a požiadavky na profesionalitu underwritingu. 
Práve to nás však posúva do najvyššej ligy medzi poisťovňami 
na Slovensku. 

Štruktúra obligatórneho zaistenia (2018-2020):

PREMIUM 
Insurance 
Company 
Limited

PREMIUM Insurance Company Limited je poisťovacia a zaisťovacia 
spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2015 vo Veľkej Británii (Gibral-
tár), v roku 2016 získala licenciu na poisťovanie a zaisťovanie a v roku 
2019, kvôli tzv. BREXITu presídlila svoju centrálu v rámci Európskej únie 
na územie Maltskej republiky. 

Výlučným, 100%-ným vlastníkom poisťovne je slovenská spo-
ločnosť PREMIUM INVESTMENT GROUP, s.r.o.. Základný kapitál 
poisťovne predstavuje výšku 9.000.000,00 EUR. Vlastnícka štruktúra 
poisťovne je maximálne transparentná, štyria výluční vlastníci poisťovne 
sú riadne zapísaní v Registri partnerov verejného sektora. Čo sa týka 
presídlenia a prelicencovania spoločnosti v roku 2019, PREMIUM IC 
Ltd. získala povolenia na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnos-
ti od príslušného regulátora The Malta Financial Services Authority 
(MFSA) dňa 26. 3. 2019.

Na slovenskom trhu pôsobí spoločnosť PREMIUM Insurance Com-
pany Limited prostredníctvom svojej pobočky PREMIUM Insurance 
Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zapí-
sanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, 
vložka č. 3737/B, IČO: 50 659 669. 

Na základe práva slobodného poskytovania služieb (Freedom of services, 
F.O.S.) je poisťovňa schopná podnikať v poisťovníctve v ktoromkoľvek štá-
te v rámci Európskej únie. V súčasnosti na báze F.O.S. poskytujeme 
služby najmä v susednej Českej republike, kde by sme do konca 
roka 2020 chceli vybudovať riadnu a samostatnú pobočku so všet-
kým zázemím a tým aj zinštitucionalizovať naše pôsobenie na poistnom 
trhu Českej republiky, ktorý považujeme za veľmi zaujímavý trh s dobrou 
perspektívou a naviac za historicky veľmi príbuzný trhu slovenskému.

PREMIUM Insurance Company Limited sa orientuje najmä na ponuku 
širokej škály produktov poistenia majetku a zodpovednosti za 
škodu firiem a podnikateľov a privátnych klientov, no postupne 
svoje služby v oblasti neživotného poistenia rozširuje aj na ostatné seg-
menty trhu. „Veríme, že vieme poskytnúť moderné a premiové služby, 
pretože poznáme potreby našich partnerov a klientov, máme potrebné 
znalosti, skúsenosti a dostatočný kapitál.“

Nedávno sme preto uviedli na trh niekoľko unikátnych produktových rie-
šení najmä v segmentoch poistenia podnikateľov, malých a stredných 
firiem (PREMIOVÉ Podnikanie), v privátnom poistení– domy a do-
mácnosti (PREMIOVÉ Bývanie) a najnovšie sme vstúpili aj do segmentu 
poisťovania bytových domov (PREMIOVÉ Bytové domy), kde takisto 
vidíme veľké rezervy a slušný potenciál uplatnenia.

Poisťovací makléri sú jediným distribučným kanálom pre predaj 
produktov našej poisťovne. Od svojho vzniku sa poisťovňa koncentruje 
na budovanie kvalitných vzťahov a rozvoj spolupráce so sprostredko-
vateľmi poistenia. „Sme si vedomí, že naše podnikanie veľmi závisí na 
vzťahoch s partnermi, klientmi, ale aj s ostatnými poisťovňami. Preto 
sme odhodlaní budovať vzťahy založené na dôvere a otvorenosti. Sme a 
chceme byť spoľahlivý a absolútne zodpovedný partner.“

Dôležitou súčasťou hodnotenia kvality poisťovne je jej finančná stabili-
ta, solventnosť a dostatočná poisťovacia kapacita. Napĺňať požiadavky 
solventnosti a finančnej sily výrazne pomáhajú zaisťovatelia Hannover 
Re, VIG Re, Polish Re (člen skupiny Fairfax), ktorí sú súčasťou zaist-
ného programu, všetky zaisťovne s minimálnym ratingom „A“ a vyš-
ším udeleným medzinárodnými ratingovými spoločnosťami „Standard & 
Poor´s a A.M. Best“.

Milí 
priatelia, 
vážení 
obchodní 
partneri,

PREMIUM 
Insurance 
Company 
Limited

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI

Mojmir VEDEJ Predseda / Chairman
Marek BENKO Executive Director
Marcin KLUGOWSKI Managing Director
Steve QUINN Non-Executive Director
Karl MICALLEF Non-Executive Director
Sean AGIUS Executive Director

Mojmír VEDEJ
Vedúci organizačnej zložky - PREMIUM IC Ltd. pobočka SK
Ľubor BEŇO Úsek  - Business Development / Likvidácia
Marcin KLUGOWSKI Finančný úsek
Marek BENKO Právny úsek
Daniel ĎURAČKA Úsek Underwriting priemyselných rizík
Katarína MOLNÁROVÁ Úsek IT a správy poistenia 
Mária MESZÁROŠOVÁ Ľudské zdroje, Marketing a Office Manager

SLOVENSKOMALTA

PREMIOVÉ PODNIKANIE – PREMIUM BUSINESS
• unikátny produkt určený pre malé a stredné podniky
• jedinečný portál Premiové podnikanie
• najjednoduchšie dojednanie poistenia na trhu
• komplexné poistenie presne pre konkrétneho klienta už 

do 10 minút
• cieľové skupiny: spoločnosti s ručením obmedzeným, 

akciové spoločnosti,
• družstvá, podnikatelia, organizácie, obce...
• 360° - komplexné krytie poistných a podnikateľských 

rizík 
• all risks poistenie majetku, lomu strojov
• poistenie prerušenia prevádzky, prepravy tovaru
• všeobecná zodpovednosť, zodpovednosť za výrobok
• zodpovednosť manažmentu, environmentálna zodpo-

vednosť
• ALL in ONE = VŠETKO V JEDNOM PRODUKTE A 

HNEĎ!!

od roku 2016, kedy naša poisťovňa PREMIUM Insurance Company 
Limited získala licenciu na poskytovanie poisťovacích služieb v rámci 

vokorhcicújudelsansačopmánas,iinátirBjekľeVoveinújekspóruE
podarilo vybudovať kompletné štruktúry poisťovne, získať si veľmi dob-
rú reputáciu poskytovaním kvalitných služieb a v neposlednom rade 
sme si kvalitou produktov a prístupom k našim obchodným partnerom 
vybudovali veľmi slušné portfólio klientov, ktoré predstavuje už v súčas-
nosti viac ako 2500 aktívnych poistných kontraktov. 

Od začiatku staviame na najlepšom know-how na trhu, väčšina našich 
kolegov pracuje v poisťovníctve 20 až 25 rokov, sú špičkou vo svojom 
odbore a my im vytvárame priestor na seba-realizáciu, realizáciu ich 
skúseností a predstáv o fungovaní jednotlivých oblastí poistenia....a te-
raz môžeme s istotou povedať, že je to tá správna cesta, ktorá posúva 
našu spoločnosť neustále dopredu. 

Staviame na kvalite služieb, inovatívnom prístupe k 
obchodným partnerom, staviame na produktových 
inováciách, digitalizácii a permanentnom vylepšovaní 
poistných produktov, o čom sa môžete presvedčiť na 
niekoľkých unikátnych produktových riešeniach, ktoré 
sme nedávno uviedli na trh (PREMIOVÉ Podnikanie – 
tzv. SME portál, PREMIOVÉ Bývanie atď.). 

Istotu a dokonalé zabezpečenie nášho portfólia klientov 
najkvalitnejším zaistením považujeme za našu prioritu, 
preto sa už 4 roky spoliehame sa na služby top zais-

ťovní vo svetovom meradle, lídrom nášho zaistenia je od prvej chvíle 
Hannover RE (rating AA-), ktorá je v zaistnom svete extra triedou a 
jednou z Top 3 najväčších zaisťovní na svete. 

Ako sami vidíte, nič nenechávame na náhodu a pracujeme s nasade-
ním a absolútnou zodpovednosťou k našim klientom. Táto investícia 
do kvality nám už prináša svoje ovocie v podobe dôvery, ktorú do nás 
vkladajú a ktorú stále viac a viac cítime zo strany klientov. Táto dôvera 
nás nesmierne zaväzuje aj do budúcnosti!

Tešíme sa na to, že Vás dokážeme presvedčiť o tom, že svet poistenia 
môže napredovať kvalitatívne aj inak, ako ste boli doposiaľ zvyknutí! 

Mojmír VEDEJ, Chairman / predseda predstavenstva
Marcin KLUGOWSKI, Managing Director & CFO

50% HANNOVER Re, leader zaistenia rating AA-

30% VIG RE rating A+

20% Polish RE (A FAIRFAX Company) rating A-

Zaisťovňa Krajina
2019 rating

Standard & Poor‘s A.M. Best

SWISS Re Switzerland AA-/Stable A+/Stable

MUNICH Re Germany AA-/Stable A+/Stable

HANNOVER Re Germany AA-/Stable A+/Stable

Zdroje: A.M. Best a Standard $ Poor‘s / Atlas Magazine Insurance News Around 
the World

TOP3 svetové zaisťovne v roku 2019 s príslušným ratingom.

SOLVENCY POSITION 1Q 2020 k 31.3.2020

SCR ratio / koeficient SCR 175.28%

MCR ratio / koeficient MCR 158,15%

SOLVENTNOSŤ / SOLVENCY – 
REGULAČNÝ MECHANIZMUS, 
ZÁRUKA FINANČNEJ SILY

Nie je tajomstvom, že regulačné mechanizmy v poisťovníctve v rámci 
Európskej únie sa za posledných 10 rokov mimoriadne sprísnili, 
najmä vo forme tzv. SOLVENCY II regulácie. Jedným z kvantitatív-
nych mechanizmov Solvency II je aj priebežné zisťovanie tzv. sol-
ventnosti jednotlivých subjektov – poisťovní. 
Ako aj v iných oblastiach, aj v tomto smere PREMIUM IC Ltd. bez-
podmienečne a s rezervami spĺňa požiadavky svojho regulá-
tora – MFSA, ale rovnako s našou mierou solventnosti patríme 
medzi nadštandardné poisťovne podnikajúce na Slovensku.

Parametre solventnosti podľa posledných štatutárnych výkazov: 

TRANSPARENTNOSŤ

PREMIUM Insurance Company Limited 
• je oprávnená vykonávať činnosť v rámci spoločného trhu EÚ a 

EEA na základe licencie udelenej MFSA www.mfsa.com.mt
• v SR pôsobí ako pobočka poisťovne z iného členského štátu, 

je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami 
finančného trhu www.nbs.sk.

• vlastníci sú od počiatku zapísaní do Registra konečných uží-
vateľov výhod

• je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora Minister-
stva spravodlivosti SR.

• je zapísaná do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je 
vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

• je od roku 2018 členskou poisťovňou Slovenskej kancelárie 
poisťovateľov - SKP

Podporu pre finančných 
agentov zabezpečuje PREMIUM 
Insurance Company Limited 
prostredníctvom svojich 
regionálnych manažérov 
obchodu pre západné, stredné a 
východné Slovensko.
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z prevádzky
LP: 100 000 €
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nehnuteľnosti
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Stavby
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Stavebné
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elektronika
PS: 200 000 €
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PREMIOVÉ Bývanie poskytuje komplexné poistné krytie bytov, rodinných domov, ale aj 
hnuteľných vecí v nich uložených (domácnosť). V produkte je krytá široká škála rôz-
nych rizík, predmetov a nákladov, čo zabezpečuje jedno z najširších krytí na poistnom 
trhu v SR. Produkt je navrhnutý tak, aby kryl škody komplexne, na princípe all-risks, 
čiže kryté sú všetky riziká, ktoré nie sú vylúčené. Filozofia „all risk“ sa v rámci tohto 
produktu uplatňuje nie len na poistenie majetku (stavby, hnuteľné veci), ale aj pois-
tenie zodpovednosti za škodu. Cieľom tejto filozofie je poskytnúť riešenie na rôzne 
škodové udalosti a minimalizovať zamietanie nárokov na náhradu škody. K poisteniu 
sú navyše v cene poistenia (bez nároku na dodatočné poistné) poskytované asistenč-
né služby, ktoré klientom poskytujú bezplatnú asistenciu hlavne v prípade technickej 
havárie.

VÝHODY A PREDNOSTI PRODUKTU

•  Limity krytia predmetu poistenia:  Poistenie stavby až do poistnej hodnoty 3 000 000 eur 
Poistenie domácnosti do limitu 1 000 000 eur 
Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva stavby (SR) do 500 000 eur 
Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti (SR/EÚ) do 500 000 eur

•  JEDNODUCHOSŤ a RÝCHLOSŤ dojednania poistenia – žiadne náročné dotazníky, či otázky pre klienta, ponuka  
poistenia je k dispozícii okamžite po zadaní základných údajov o potrebách klienta. 

•  „ALL RISKS“ krytie v poistení majetku – ide o poistný princíp krytia všetkých rizík okrem vylúčených, čo minimalizuje 
problémy pri likvidácii poistnej udalosti.

•  Nadštandardné limity poistného plnenia na trhu v SR pre poistené riziká, predmety aj náklady. Limit poistného plnenia 
sa AUTOMATICKY OBNOVUJE po každej poistnej udalosti.

•  V prípade TOTÁLNEJ ŠKODY sú poistené náklady na kúpu iného bytu v danej lokalite, nie len náklady na jeho výstavbu.

•  TOLERANCIA PODPOISTENIA je až do výšky 20% z poistnej sumy.

•  FRANŠÍZA ako forma spoluúčasti klienta – poisťovňa likviduje škodu až od dohodnutej výšky franšízy a pri jej úhrade 
už neodpočítava klientovi spoluúčasť t.z. poistenie je dojednané bez spoluúčasti klienta na škode.

•  Uzatvorenie poistnej zmluvy je deje výlučne ELEKTRONICKY a vznik poistenia je ZAPLATENÍM. Poistná zmluva vrá-
tané všeobecných poistných a ostatných zmluvných podmienok je v elektronickej podobe zasielaná klientovi emailom. 
Zmluvu už nie je potrebné fyzicky podpisovať.

POISTENIE STAVIEB

Predmetom poistenia stavieb je samotná stavba, či už je to byt, rodin-
ný dom alebo dom vo výstavbe vrátane všetkých stavebných súčastí 
a príslušenstva, obývaná trvalo alebo dočasne. Predmetom poistenia 
môžu byť aj vedľajšie stavby, garáže, stavebný materiál alebo stroje 
a mechanizmy stavebné. Poistenie stavieb umožňuje poskytnúť poistnú 
ochranu až do výšky 3 mil. Eur a klient má na výber až 3 rôzne franšízy 
0, 50, 100 Eur. Akceptovaná je tolerancia podpoistenia do výšky 20% 
z poistnej sumy, tým sa znižujú prípady krátenia poistných plnení z dô-
vodu nedostatočnej poistnej sumy.

K poisteniu stavieb je možné dojednať poistenie zodpovednosti za škodu 
z vlastníctva stavby, za ktorú poistený zodpovedá. Limit poistného plne-
nia pre poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti si 
vyberá klient individuálne podľa svojich potrieb a môže dosiahnuť limit 
poistného plnenia 50, 100, 200 alebo 500 tis. Eur.

POISTENIE DOMÁCNOSTI

Predmetom poistenia sú hnuteľné vecí vo vlastníctve poisteného, ktoré 
členovia poistenej domácnosti užívajú vo svojom osobnom živote. Klient 
si môže vybrať poistnú sumu až do výšky 1 mil. Eur, na výber ma 3 rôz-
ne franšízy 0, 50, 100 Eur. Predmetom poistenia môžu byť aj cennosti, 
umelecké diela, elektronické a optické prístroje a bicykle.

K poisteniu domácnosti je možné dojednať aj poistenie zodpovednosti 
za škodu vzniknutú v súvislosti s prevádzkou poistenej domácnosti alebo 
spôsobenú členmi domácnosti, za ktorú členovia domácnosti zodpo-
vedajú. Limit poistného plnenia pre poistenie zodpovednosti za škodu 
členov domácnosti si vyberá klient individuálne podľa svojich potrieb 
a môže dosiahnuť úroveň 50, 100, 200 alebo 500 tis. Eur. V ponuke je 
územná platnosť Slovensko alebo Európa.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

KLIENTSKÝ SERVIS: 0850 888 988

WEB: www.premium-ic.sk

KONTAKTY PRE SPROSTREDKOVATEĽOV:

MARTIN ZUMMER – Sales Manager

+421 918 619 999 | martin.zummer@premium-ic.sk

FRANTIŠEK SEBESTYÉN – Sales Manager

+421 905 905 878 | frantisek.sebestyen@premium-ic.sk

NIKOLA KAŇUKOVÁ – Sales Manager

+421 915 800 747 | nikola.kanukova@premium-ic.sk

HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI

· prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk

·  prostredníctvom elektronického formuláru  
na webovej stránke poisťovne www.premium-ic.sk

· telefonicky na Infolinke poisťovne: +421 850 888 988



NÁKLADOV:

náklady zachraňovacie
náklady na opravu stavebných súčastí domácnosti
náklady na odpratanie zvyškov predmetu poistenia
náklady na vyčistenie alebo vysušenie predmetu 
poistenia
náklady na skladovanie predmetu poistenia
náklady fixné na prevádzku domácnosti
náklady na vyhotovenie náhradných dokladov
náklady na výmenu vložky zámky
náklady na liečenie a pohreb psa alebo mačky

Poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú 
v súvislosti s prevádzkou poistenej domácnosti alebo 
spôsobenú členmi domácnosti (možné pripoistiť).

KOMPLEXNÉ POISTNÉ KRYTIE PONÚKA:

náklady zachraňovacie
náklady na odpratanie zvyškov
náklady na vyčistenie alebo vysušenie poškodených častí
náklady za únik vody alebo iného média
náklady na odstránenie nepoškodených častí
náklady na vyčistenie studne
náklady na náhradné ubytovanie
zisk z prenájmu
náklady na obnovu alebo opravu náhrobného kameňa 
alebo pomníka

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva stavby  
(možné pripoistiť).

SKUPÍN VECÍ:

veci vo vedľajších priestoroch bytu
veci v mieste dočasného pobytu
veci v garáži mimo miesta poistenia
veci na balkóne, lodžii alebo terase
veci na pozemku
veci vo vozidle
výbava vozidiel
zvieratá domáce
stroje pracovné a malé vozidlá
stavebný materiál
hudobné nástroje
strelné a palné zbrane
veci cudzie
veci osobnej potreby
veci slúžiace na zárobkovú činnosť

B. Poistenie domácnosti (poistenie hnuteľných vecí) vrátane:

A. Poistenie stavieb (byt, rodinný dom) vrátane:

POMÁHAME VÁM 
24HODÍN/7DNÍ V TÝŽDNI 
NA ČÍSLE 0850 888 988 
(ASISTENČNÉ SLUŽBY 
– ZADARMO)

 odstránenie príčin havárie 
(inštalatér, čistenie kanalizácie, 
kúrenár, sklenár, elektrikár, 
kominár) = limit 130 EUR;

použitý drobný materiál  
(spojovací materiál, tesnenie 
a pod.) do 20 Eur;

transport hnuteľných vecí  
= do 435 EUR;

ochrana nezabezpečenej stavby 
= 48 hod / do 660 EUR.


